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към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и 

географските означения 

 

 

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и 

географските означения (ЗИД на ЗМГО) е изготвен във връзка с постъпило запитване 

от Европейската комисия EU Pilot 8315/2016/AGRI от 15.02.2016 г. относно 

поддържането на национална закрила на географските означения за земеделски 

продукти и храни. 

Законопроектът цели привеждане на действащия закон в съответствие с 

изискванията на европейското законодателство и по-конкретно с разпоредбите на 

Регламент (ЕС) № 1151/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета относно схемите 

за качество на селскостопанските продукти и храни. Съгласно разпоредбите на 

регламента държавите членки нямат право да предоставят национална закрила на 

географски означения на земеделски продукти и храни. 

След присъединяването на България към Европейския съюз, считано от 

1.01.2008 г., единствената възможност да се получи закрила на земеделски продукти и 

храни е чрез регистрация на защитено наименование за произход или защитено 

географско указание по реда на Регламент (ЕС) № 1151/2012 г., който осигурява 

закрила на територията на всички държави членки на ЕС. 

Със ЗИД на ЗМГО се създава чл. 51а, който изключва от национална 

регистрация географски означения за земеделски продукти и храни, които попадат в 

обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/2012 г.  

Допълва се чл.56 с още две основания за прекратяване на правната закрила -  с 

прекратяване на юридическото лице – единствен ползвател и с отказ от правото на 

ползване на единствения ползвател.  Допълненията са наложени от практически случаи, 

които  трябва да намират законова уредба.  

Отменя се чл.57а, който предвижда служебно  вписване в националния регистър 

на географско означение за земеделски продукт или храна, който е получил европейска 

регистрация по реда на Регламента. 

С проекта на закон се предвижда, че считано от датата на влизането му в сила, 

регистрацията на географските означения за земеделски продукти и храни, направена 

по реда на ЗМГО се прекратява. Регистрацията на такива продукти и храни ще се 

извършва единствено по реда на Регламент (ЕС) № 1151/2012, съобразно процедурата 

предвидена в Наредба № 16 от 14септември 2007 г. за подготовка и представяне на 

искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със 

защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за 

съответствие с продуктовата спецификация и поддържане на база данни на 

производителите и контролиращите лица. 

Също така, всички производства по подадени в Патентното ведомство заявки за 

регистрация на географски означения за земеделски продукти или храни или заявки за 

вписване на ползвател на такова географско означение, по които до влизането в сила на 

проектозакона няма влязло в сила решение, да бъдат прекратени.  

Веднага след  влизане в сила на закона, Патентно ведомство се ангажира да 

уведоми Международното бюро на Световната организация по интелектуална 

собственост за служебното прекратяване на националните регистрации на географски 



означения за земеделски продукти и храни, въз основа на които са направени 

международни регистрации. 

С приемането на проекта на ЗИД на ЗМГО ще бъде постигнато съответствие на 

националното законодателство с правото на ЕС и ще се избегне стартирането на 

наказателна процедура срещу България.  


